
Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 

U M O W A      NR    .................           (projekt) 

 

zawarta Krośnie w dniu .................. pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Krośnie, 

ul. Bieszczadzka 1, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

 

     Marek Pepera  - Kierownik PZD w Krośnie 

 

a P........................................., NIP/PESEL: ..............................., adres .................................. 

prowadzącym firmę pod nazwą ................................, zwanym dalej w tekście niniejszej 

umowy „Wykonawcą”.  

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści: 

 

§1 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie: „Usługa polegająca na pełnieniu dyżurów przy 

zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014” 

 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na pełnieniu 

dyżurów, w trakcie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2013/2014, dla których 

zarządcą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie. 

 

§2 

 

Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi zgodnie z następującymi ustaleniami: 

1. Zakres usług obejmuje pełnienie dyżurów w: 

a) okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia 15 kwietnia 2014r., 

b) w dni wolne od pracy tj. soboty, niedziele i święta (całodobowo), 

c) w pozostałe dni tygodnia od godz.15
00

 ÷ 23
00

 i od godz. 3
00 

÷ 7
00

, z przerwą 

nocną od godz. 23
00

 do 3
00

 dnia następnego. 

2. Dyżurami objęte są stanowiska Dyżurnego Zimowego Utrzymania Dróg oraz 

operatora ładowarki i operatorów pługa wirnikowego, 

3.  Maksymalna ilość godzin dyżurów wynosi: 6180 godzin  

4. Czas pełnienia dyżurów ustalany będzie przez Zamawiającego w zależności od 

występujących warunków atmosferycznych i potrzeb, 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dyżurów 

w sprzyjających warunkach pogodowych oraz zmiany podanych godzin pełnienia 

dyżurów w zależności od potrzeb, a także zmniejszenia liczby godzin dyżurów ze 

względu na zmniejszenie potrzeb Zamawiającego, których nie mógł przewidzieć 

w dniu zawarcia umowy.  

6. W dni robocze od godz. 7
00

 ÷ 15
00

 dyżury pełnić będą pracownicy PZD   

 

 

 

 

 



 

§3 

 

1. Dyżury pełnione będą w siedzibie Zamawiającego, na Obwodzie Drogowo Mostowym 

w Dukli, przy ul. Trakt Węgierski 2. 

2. Wykonawca ma prawo do nieodpłatnego korzystania z lokali, środków łączności 

i sprzętu do załadunku materiału na piaskarki pod warunkiem wykorzystywania ich 

wyłącznie do wykonywania zleconych przez Zamawiającego usług. 

3. Wykonawca odpowiada materialnie za zawinione przez dyżurnych i operatorów 

uszkodzenia wyposażenia biurowego, środków łączności oraz powierzonego sprzętu. 

4. Zasady korzystania ze środków łączności i sprzętu do załadunku piaskarek oraz sposób 

rozliczania określi Kierownik ODM w Dukli. 

 

§4 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnego na cały czas wykonywania usługi 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC, za szkody wyrządzone osobom 

trzecim w związku z ewentualnymi nieprawidłowymi decyzjami podjętymi przez 

zatrudnionych przez niego dyżurnych oraz za szkody wyrządzone w związku 

z korzystaniem przez Wykonawcę z powierzonego sprzętu. 

2. Wykonawca odpowiada prawnie i materialnie za skutki wynikłe z wykonywania zleconej 

przez Zamawiającego usługi. 

 

§5 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić odpowiednio wyszkolonych dyżurnych 

i uprawnionych operatorów w liczbie niezbędnej do zapewnienia fachowej i sprawnej 

obsługi dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych. 

2. Zamawiający przeszkoli zatrudnionych przez Wykonawcę dyżurnych i operatorów pod 

względem merytorycznym i BHP. 

3. Przeszkolenie, o którym mowa w ust. 2 musi się odbyć minimum 2 dni przed 

rozpoczęciem wykonywania przez Wykonawcę usługi. 

4. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszystkich niezbędnych do należytego pełnienia 

dyżurów materiałów takich jak: dziennik pracy sprzętu i zużycia materiałów, dziennik 

pracy dyżurnych, wykaz dróg objętych ZUD, wykaz z danymi teleadresowymi 

właścicieli sprzętu do zimowego utrzymania dróg, wykaz numerów telefonów do 

instytucji i urzędów, których znajomość jest konieczna.  Wykonawca zobowiązuje się do 

wykorzystania tych dokumentów tylko do wykonania niniejszej umowy. 

 

§6 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie usługi 

w wysokości .....................zł/godz.; (słownie: .....................................................................) 

– zgodnie z przedłożoną ofertą.     

2. Wynagrodzenie za wykonanie usługi regulowane będzie w okresach miesięcznych, 

przelewem na podstawie faktury z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy 

w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia faktury z potwierdzonym przez Przedstawiciela 

PZD w Krośnie zakresem usług. Wynagrodzenie miesięczne ustalone będzie, jako iloczyn 

oferowanej ceny jednostkowej brutto i rzeczywistej ilości godzin pełnienia dyżurów. 

Na fakturze należy wpisać numer niniejszej umowy. 

 

 



3. Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień, w którym nastąpiło 

obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Wszelkie wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej 

umowy nie mogą być przenoszone poprzez przelew na osobę trzecią. 

5. Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego, 

w przypadku nie wyczerpania kwoty umownej tj. kwoty będącej iloczynem ilości godzin 

podanych w §2 ust. 3 oraz ceny jednostkowej wymienionej w §6 ust.1 umowy. 

 

§7 

 

Termin realizacji usług objętych umową: 

od dnia 01.01.2014r. do dnia 15 kwietnia 2014r. 

 

§8 

 

1.  Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy ustala się następujące 

kary umowne: 

 - za nieterminowe rozpoczęcie pełnienia dyżuru – 3-krotność ceny jednostkowej brutto za 

każdą godzinę opóźnienia. 

 - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które nie ponosi 

odpowiedzialności Zamawiający – 10% ceny umownej brutto. 

      W/w kary potrącane będą z faktur miesięcznych. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej 

w związku z nienależytym wykonaniem obowiązków, o których mowa w niniejszej 

umowie.  

 

§9 

 

1. Umowa może być wypowiedziana przez strony za 30-dniowym okresem wypowiedzenia. 

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy: 

a. Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia; 

b. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawierania umowy; 

c. Wykonawca realizuje usługi objęte umową niezgodnie z opisanymi wymogami 

Zamawiającego. 

 

§10 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełniania treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie 

aneksu podpisanego przez strony umowy pod rygorem nieważności. 

2. Do umowy nie mogą być wprowadzone postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego 

chyba, że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy 

w Krośnie. 

 

§11 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 



 

§12 

 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 


